EVENTS
ON TOP OF THE CITY

42 - THE PENTHOUSE

Het hoogste restaurant van Nederland, op 135m hoogte
Holland’s highest restaurant, at an altitude of 135m

40 -SKY BAR & SUITES

Luxe cocktail bar en 4 koppelbare sky suites
Luxury cocktail bar and 4 connecting sky suites

38 & 39 - APARTMENTS

29 & 30 -STUDIOS

8 top ﬂoor appartementen
8 top ﬂoor apartments

12 top ﬂoor studio appartementen
12 top ﬂoor studio apartments

3 -MEETING SPACES

7 ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten
7 meeting spaces

0 -RECEPTION & PARKING

Receptie, ontvangstruimte en parking met 88 plaatsen
Reception area and parking with 88 spaces

Geachte gast,

Dear Guest,

Van harte welkom in de Haagse Toren, een
bijzondere locatie op grote hoogte. Met ons team
gastvrije professionals doen we er graag alles aan
om uw eigen event tot een groot succes te maken!

A very warm welcome to The Hague Tower, a
special venue at an impressive altitude. Our
dedicated team of professionals loves to do
anything in their power to create great events!

U bent voor uw lunch of diner van harte welkom in
het hoogste à la carte restaurant van Nederland:
The Penthouse op 135 meter hoogte. Het
restaurant bevindt zich op de 42e verdieping en
beschikt over bijzondere projectiemogelijkheden
op de ramen. The Penthouse is desgewenst
exclusief af te huren voor uw evenement.

You are most welcome for lunch or dinner at
the highest à la carte restaurant in the
Netherlands: The Penthouse at 135 meters
altitude. The restaurant is located on the 42nd
ﬂoor and features special window projections.
The Penthouse can be rented exclusively for
your event.

Op de 40e etage vindt u onze gezellige en luxe Sky
Bar en vier Sky Suites: sfeervol ingerichte
schakelbare ruimtes die u naar wens kunt
aankleden en gebruiken voor indrukwekkende
meetings & events, van presentaties tot private
dining en van borrels tot bruiloften. Daarnaast zijn
er nog zeven extra meeting spaces beschikbaar op
de 3e verdieping.

On the 40th ﬂoor you will ﬁnd our cozy and
luxurious Sky Bar and four Sky Suites:
attractively decorated connecting spaces that
you can decorate at wish, the perfect spot for
impressive meetings & events: presentations,
private dining, just drinks or even weddings.
An additional seven meeting spaces are
available on the 3rd ﬂoor of The Hague Tower.

Wist u dat u voor overnachtingen terecht kunt in
een van onze 20 studio’s en appartementen,
gelegen op de topverdiepingen van de Haagse
Toren? Parkeren kan gemakkelijk in onze eigen
garage tegen speciale tarieven.

Did you know that you can spend the night in
one of our 20 studios and apartments, located
on the top ﬂoors of the tower? Impress your
guests with great views! Leaving your car is
easy at our private parking.

In deze brochure krijgt u alvast een indruk van de
vele mogelijkheden, maar neem gerust contact met
ons op voor een vrijblijvende rondleiding, offerte
of meer informatie.

This brochure aims to give you a ﬁrst
impression of the many possibilities for
hosting events. Feel free to contact us for a
guided tour, a quote or more information.

Van harte welkom On Top of the City!

Welcome On Top of the City!

Elwin Giel
Managing Director
www.thepenthouse.nl
sales@thepenthouse.nl
Tel.: 070-305 1001
The Penthouse - Haagse Toren - The Hague Tower
Rijswijkseplein 786, 2516 LX Den Haag (naast Station HS)

SLEEP
ON TOP OF THE CITY

WeCreat e
Lekker eten en drinken kan overal.
Een fantastische locatie maakt alles
mooier. Maar de creatieve invulling van
een evenement zorgt voor hét verschil.
Wij denken graag mee om van uw
evenement een onvergetelijke ervaring
te maken!
Good food and drinks are available
anywhere. A special venue makes your
event more beautiful. But creativity
makes a true difference.
We love to change your event into an
unforgettable experience!

De Haagse Toren is optimaal
bereikbaar per openbaar vervoer direct gelegen naast NS Station
Hollands Spoor. Onze eigen
parkeergarage beschikt over 88
plaatsen die voor uw gasten
gereserveerd kunnen worden, met
kentekenherkenning.
Op de begane grond verzorgen we
graag een warm welkom - passend
bij uw evenement. Hier vindt u
onze receptie, ontvangsthal en
garderobe.
Drie liften, waaronder de
spectaculaire glazen panoramalift,
staan klaar om uw gasten
razendsnel naar boven te brengen.

The Hague Tower can easily
be reached by public
transport - we are located
right next to Den Haag
Hollands Spoor station.
Our parking with license
plate recognition has 88
spaces, which can be
reserved for your guests.
Our ground ﬂoor reception
area gives you a warm
welcome, customized for
your event.
Three elevators, including
the spectacular glass
panorama elevator, are ready
to take your guests up at the
speed of light.

WELCOME

YOUR GUESTS - OUR INSPIRATION

Combineer het beste binnen de Haagse Toren:
vergaderen tegen scherpe tarieven in een van
de zeven meeting rooms op de derde etage
kan gemakkelijk gecombineerd worden met
een borrel in onze Sky Bar. Of een lunch of
diner in The Penthouse op de 42e verdieping.
Zo trakteert u uw gasten op een bijzondere
ervaring zonder meerprijs. Deze zalen zijn ook
als break-outs beschikbaar voor evenementen
op de topverdiepingen van de toren.

3rd Floor Meeting Rooms overview:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Eerste Ronde: 2-6 gasten / guests
Tweede Ronde: 2-6 gasten / guests
Eerste Kamer: 2-20 gasten / guests
Tweede Kamer: 2-16 gasten / guests
Derde Kamer: 2-16 gasten / guests
Creative Lounge: 2-26 gasten / guests
Auditorium: 2-70 gasten / guests
Creative Kitchen: 2-100 gasten / guests

Combine the best of The Hague Tower:
use one of our great value meeting
rooms at the 3rd ﬂoor and have drinks at
our Sky Bar, lunch or dinner at The
Penthouse restaurant on the 42nd ﬂoor.
Treat your guests to a special experience
at no extra cost. These meeting spaces
are also available as break-out rooms for
large events on the top ﬂoors of the
tower.

MEETINGS
THAT MATCH ANY BUDGET

SLEEP
ON TOP OF THE CITY

The Penthouse Apartments
Overnacht op het dak van de stad. Laat uw gasten overnachten in een
van onze appartementen op de bovenste verdiepingen van de Haagse
Toren, met een spectaculair uitzicht tot wel 45km ver.
Spend the night on top of the city. Invite your guests to stay at one of
our top ﬂoor apartments, with impressive views of up to 45km.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

39th ﬂoor: 4 apartments XL (771,772, 773, 774)
38th ﬂoor: 4 apartments XL (767, 768, 769, 770)
30th ﬂoor: 6 studio apartments (733, 734, 735, 736, 737, 738)
29th ﬂoor: 6 studio apartments (727, 728, 729, 730, 731, 732)

XL apartments: 108m² (2 guests, extra bed available)
Studio apartments: 78m² (2 guests, extra bed available)
Meer informatie, beschikbaarheid en prijzen op
more info, availability and prices at
www.thepenthouse.nl/appartementen.

De hoogste cocktails van Nederland drinkt u op ruim 130 meter boven
Den Haag: de Sky Bar by The Penthouse serveert heerlijke drankjes in
een luxe ambiance. Hosted by The Fabulous Shaker Boys.
Onze bar kan een onderdeel zijn van uw evenement: start de dag
met een Nespresso barista workshop of sluit een meeting af met
een feestelijke borrel. We kunnen van 2-300 gasten ontvangen.
Of wat dacht u van een masterclass Gin & Tonics maken? Onze
bartenders delen graag hun geheime recepten met u.
De Sky Bar kan ook exclusief afgehuurd worden voor uw event.

SKY BAR

40TH FLOOR COCKTAILS

Enjoy Holland’s Highest cocktails on top of the city.
The Sky Bar by The Penthouse serves delicious drinks in a luxurious
ambiance. Hosted by The Fabulous Shaker Boys.
Our bar can be part of your event: start the day with a Nespresso
barista workshop or enjoy festive drinks and sky bites after a
meeting. We can cater from 2 to 300 guests.
Or what about a Gin & Tonic masterclass? Our bartenders like to
share their secret recipes with you.
The Sky Bar can also be rented out exclusively for your event.

Vier Sky Suites zijn beschikbaar voor bijzondere evenementen: een presentatie,
lancering, privé diner, bruiloft of themafeest. Volledig in te delen naar uw smaak en
wensen. Een enkele suite is beschikbaar vanaf 4 gasten. Gekoppeld bieden de bar en
suites maximaal plaats aan 300 personen. Ook combinaties met het restaurant op de
42e verdieping of de zalen op de 3e verdieping zijn mogelijk. Alle suites zijn voorzien
van een koppelbaar audio- en videosysteem. Wij denken graag met u mee over de
creatieve invulling van uw evenement om zo een onvergetelijke ervaring voor uw
gasten te verzorgen.
Four Sky Suites are available for special events: a presentation, launch, private dinner,
wedding or theme party. These exclusive spaces can be decorated according to your
taste and wishes and are equipped with a linkable audio- & videosystem. A single suite
is available from 4 guests. When connected, the bar and suites can accommodate up to
300 guests. Smart combinations with the 42nd ﬂoor restaurant or the 3rd ﬂoor meeting
spaces are also possible. We are happy to create the creative content for your event to
ensure an unforgettable experience for your guests.

SKY SUITES
CREATE A TRUE EXPERIENCE

Funfact S
De Haagse Toren is geïnspireerd op het
beroemde Flatiron building uit New
York en won in 2007 een Sky Scraper
Award. The Penthouse restaurant ligt
hoger dan het restaurant van de
Eiffeltoren, op heldere dagen reikt het
zicht vanaf het stadsbalkon tot aan de
verkeerstoren van Schiphol.
The Hague Tower is inpired by the
famous NYC Flatiron building. In 2007,
the building won a Sky Scraper Award.
The Penthouse restaurant is located at
a higher altitude than the restaurant of
the Eiffel tower. On a clear day the
stunning views enable you to see
Schiphol aiport’s trafﬁc control tower.

THE PENTHOUSE
HOLLAND’S HIGHEST RESTAURANT
Welkom in het hoogste restaurant van
Nederland. Op de 42e verdieping, 135m
boven Den Haag presenteert The
Penthouse heerlijke gerechten uit eigen
keuken. Voor maximaal 105 gasten aan tafel
of tot 400 gasten voor een walking dinner
of buffet.

Welcome to Holland’s highest
restaurant. On the 42nd ﬂoor at 135m
above The Hague, The Penthouse
presents delicious dishes from our
Chefs. We can serve up to 105 guests for
at our tables or up to 400 guests for a
walking dinner or buffet.

The Penthouse is voorzien van een uniek
projectiesysteem waarmee videobeelden
of presentaties op de ramen van het
restaurant kunnen worden geprojecteerd.
Als club is The Penthouse voorzien van een
volledige audio installatie, geschikt voor
Dj’s en live muziek.

The Penthouse is equipped with a
unique window projection system,
projecting images, logos or live video on
our windows. As a club The Penthouse is
equipped with a complete audio
installation, suitable for DJs and live
music.

Bezoek het restaurant met uw gasten of
huur de locatie exclusief af voor een groot
event.

Visit the restaurant with your guests for
any event. Exclusive rental of the entire
venue is also available.

Bekijk video >
View video >

Regelmatig worden onze gasten verrast door een aanzoek
in het restaurant. Daarna het formele ’ja-woord’
uitspreken? The Penthouse is een ofﬁciële trouwlocatie
van de gemeente Den Haag. Vier uw ceremonie op 135m
hoogte.
Of organiseer een fantastische borrel, prachtig diner of
bruisend feest in The Penthouse, de Sky Bar of the Suites.
Gefeliciteerd! Viert u uw huwelijk in The Penthouse? Dan
bieden we u graag een overnachting aan in een van onze
appartementen.
Our guests are regularly surprised by a romantic wedding
proposal in the restaurant.
The Penthouse is an ofﬁcial wedding location for the city
of The Hague. Celebrate your ceremony at 135m altitude.
Or celebrate with drinks at our Sky Bar, a thrilling party in
The Penthouse or a dinner in our Sky Suites.
Congratulations! Are you celebrating your wedding at The
Penthouse? Then we would like to offer you a stay in one
of our apartments as a small gift.

SAY YES!

TO A GREAT WEDDING

0 -RECEPTION & PARKING

Receptie, ontvangstruimte en parking met 88 plaatsen
Reception area and parking with 88 spaces

CLOAKROOM

P

3 -MEETING SPACES

7 ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten
7 meeting spaces

TWEEDE
TORENTJE
DERDE
KAMER
PANORAMA
ELEVATOR

TWEEDE
KAMER

CREATIVE KITCHEN

EERSTE
TORENTJE

KENNIS
BANK
SAMEN
HANG

CREATIVE
LOUNGE
AUDITORIUM

TWEEDE EERSTE
RONDE RONDE

EERSTE KAMER

40 -SKY BAR & SUITES

Luxe cocktail bar en 4 koppelbare sky suites
Luxury cocktail bar and 4 connecting sky suites

SKY BAR

PANORAMA ELEVATOR

SKY BAR

SUITE
1

SUITE
2

SUITE
3

SUITE
4

41 -ENTRANCE HALL, SMOKERS BALCONY, KITCHEN

.Ontvangst, extra garderobe, toiletten, rokersbalkon en logistieke afdelingen
Reception area, additional cloakroom, toilets, smokers balcony and
logistics

CITY BALCONY
SOUTH

1
ENTRANCE &
CLOAKROOM

PANORAMA ELEVATOR

SMOKERS’ BALCONY

CITY BALCONY
WEST
KITCHEN

MEN

WOMEN

42 - THE PENTHOUSE

Het hoogste restaurant van Nederland, op 135m hoogte
Holland’s highest restaurant, at an altitude of 135m

RESTAURANT

PANORAMA ELEVATOR

RESTAURANT
CITY BALCONY OUTSIDE

DJ
OUTSIDE

RESTAURANT & CLUB

WeCreat e
We would love to create your event.
Vraag om een vrijblijvende offerte voor uitkoop en de inhuur van techniek en
decoratie. Wij maken graag een voorstel voor de creatieve invulling van uw
evenement, van gin-tonic workshop of kerstdiner tot volledig verzorgd themafeest of
congres inclusief sprekers.
U bent altijd verzekerd van de professionele service en kwaliteit van ons gedreven en
enthousiaste team medewerkers.
Ask for a free quote for exclusive rental of our venue, technical facilities or
decorations.
Based on your input, we are happy to create a creative proposal for a memorable and
tailor-made event, from gin&tonic workshop or Christmas dinner to a fully catered
theme party or conference including speakers.
Just rely on the professional service and quality of our creative and production teams
to create a great experience for you and your guest at The Penthouse.

Space

Size

Dinner/Lunch

Square

Theatre

Reception / Party

Price

400

from €7.500,-

42e verdieping - 42nd ﬂoor - Restaurant & Club

The Penthouse

250m2

105 / 400

150

41e verdieping
40e verdieping - 40th
ﬂoor - Sky Bar and Sky Suites
Veranda
SuiteCafé
1

100m2
50 m2

40
20

20

50

100
50

from €295,-

Suite 2

50 m2

20

40e verdieping
20

50

50

from €295,-

Suite
Suite 31

50 m2
m2
50

20
20

20
20

50
50

50
50

fromn.v.t.
€295,-

Suite 4

60 m2

24

20

50

60

from €595,-

Sky Bar

110 m2

100

from €2500,-

Suites 1-4
combined

210 m2

Meeting Space

Size

200
Boardroom

60

230

210

on request

U-Shape

Theatre

Reception

Price

3e verdieping - 3rd ﬂoor - Meeting Rooms
Eerste Ronde

13 m2

6

from €75,-

Tweede Ronde

13 m2

6

from €75,-

Eerste Kamer

26 m2

16

from €100,-

Tweede Kamer

19 m2

10

from €75,-

Derde Kamer

19 m2

10

from €75,-

Creative Lounge

35 m2

18

20

Auditorium

71 m2

24

32

Creative Kitchen

60 m2

2e verdieping - 2nd ﬂoor
WorkZones

12-16 m2

6

from €125,70

100

from €275,-

100

from €250,-

THE PENTHOUSE APP

Meer informatie online of download onze app:
More info online or download The Penthouse app:

Algemene informatie

General information

Bereikbaarheid
De Haagse Toren ligt direct naast Station
Den Haag Hollands Spoor. U kunt alle
openbaar vervoerslijnen gebruiken die
voor of naast het station stoppen: trams 1,
9, 11, 12, 15, 16 en 17 of bus 22, 26 en 27.

Accessibility
The Hague Toren is right next to Den
Haag Hollands Spoor train station. You
can use all public transport lines to the
station: trams 1, 9, 11, 12, 15, 16 and 17
or buses 22, 26 and 27.

Per auto: neem afslag 3 vanaf de A12 /
Utrechtsebaan en volg de route naar het
Stationsplein. Stel uw navigatie in op
Hofwijckstraat Den Haag of parkeergarage
Haagse Toren. Bekijk eventueel vooraf de
routebeschrijving op onze website.

By car: take exit 3 from the A12 /
Utrechtsebaan and follow the route to
Stationsplein. Set up your navigation at
Hofwijckstraat The Hague or the
Parking Haagse Toren. Need more
directions? Have a look at our website.

Parkeren
Parkeren kan in onze eigen parkeergarage,
direct tegenover de hoofdingang aan de
Hofwijckstraat. Voor restaurant bezoekers,
gasten van evenementen en de
appartementen gelden speciale tarieven.

Parking
You can use our public car park, directly
opposite our main entrance at the
Hofwijckstraat. Special rates are
available for guests to the restaurant,
apartments or special events.

Rijswijkseplein 786

| 2516 LX Den Haag (naast station HS) | T: +31(0)70 305 1001
www.thepenthouse.nl | sales@thepenthouse.nl

